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hực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 
23 tháng 9 năm 2011 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc tiếp tục 

triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  
theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị 
khóa XI. Ban chấp hành Đảng bộ Trường 
chính trị Lê Duẩn đã xây dựng kế hoạch, tổ 
chức thực hiện cuộc vận động với hệ thống các 
giải pháp phù hợp nhiệm vụ của mỗi khoa, 
phòng và theo chủ đề từng năm, quán triệt sâu 
rộng nội dung của cuộc vận động đến toàn thể 
đội ngũ cán bộ, viên chức và học viên toàn 
trường. Qua gần 5 năm triển khai cuộc vận 
động đã thực sự mạng lại hiệu quả trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà 
trường. 

Thứ nhất, về công tác giảng dạy. Nhà 
trường là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
của tỉnh. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban 
giám hiệu luôn chú trọng chỉ đạo đội ngũ giảng 
viên vận dụng sâu sắc những nội dung tư tưởng 
đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề, chủ điểm 
hàng năm để quán triệt, lồng ghép việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
vào các bộ môn trong các chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng, xem đây là một kênh quan trọng  để 
thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng 
về cuộc vận động học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Đặc biệt bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh 
có 5 chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà 
nước của dân, do dân, vì dân; tư tưởng Hồ Chí 
Minh về cán bộ và công tác cán bộ; tư tưởng 
Hồ Chí Minh về đại đoàn kết…đã được thực 

hiện một cách nghiêm túc, kịp thời lồng ghép 
với chuyên đề học tập của từng năm vào trong 
bài giảng, vừa bảo đảm về mặt nội dung của 
chương trình đồng thời thể hiện rõ tính thời sự 
của cuộc vận động.  

Trong 5 năm qua, nhà trường đã tổ chức 
giảng dạy theo phương thức lồng ghép các chủ 
đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cho 75 lớp 
với 5.546 học viên và 2 lớp trung cấp lý luận 
chính trị - hành chính đối với 85 cán bộ của 2 
tỉnh Savannakhet và Salavan nước bạn Lào. 
Đồng thời nhà trường đã tổ chức cho nhiều 
đoàn học viên đi nghiên cứu, tham quan tại quê 
Bác. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, 
về ý nghĩa và giá trị to lớn của cuộc vận động, 
đặc biệt là các giá trị đạo đức đối với mỗi cá 
nhân cũng như toàn xã hội. 

Thứ hai, về công tác nghiên cứu khoa 
học. Thực hiện cuộc vận động làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói đi đôi với 
làm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, công tác 
nghiên cứu khoa học của nhà trường ngày càng 
được nâng lên, 5 năm qua, nhà trường đã duy 
trì hoạt động của trang Website, phát hành nội 
san hàng năm với nhiều bài viết đa dạng, 
phong phú, sâu sát về những vấn đề lý luận và 
thực tiễn. Nhiều bài viết sâu sắc về tấm gương 
đạo đức, về cuộc vận động học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức của Người; về người tốt, 
việc tốt của việc làm theo tư tưởng, tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh đã được các bạn đọc và 
cơ quan chức năng đánh giá cao về chất lượng; 
đã thực hiện 7 đề tài khoa học cấp trường, một 
đề tài khoa học cấp tỉnh. Hướng đến kỷ niệm 
70 thành lập Trường chính trị Lê Duẩn (1945-
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 2015), đầu năm 2014, nhà trường tiến hành 
hiệu đính bổ sung Biên niên sử Trường chính 
trị Lê Duẩn thành “Truyền thống Trường chính 
trị Lê Duẩn 70 năm xây dựng và trưởng 
thành”. Song song với công tác giảng dạy, 
Đảng ủy nhà trường cùng Ban Giám hiệu chỉ 
đạo giảng viên ở các khoa, phòng đi nghiên 
cứu thực tế ở cơ sở, khảo sát, tiếp nhận kịp thời 
thông tin, tri thức mới để sử dụng có chọn lọc 
và hợp lý nhằm bổ sung cho công tác giảng 
dạy, gắn lý luận và thực tiễn. Nhà trường đã tổ 
chức cho cán bộ giảng viên nhà trường tham 
gia lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học tích 
cực nhằm vận dụng những phương pháp dạy 
tích cực, hiện đại, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, 
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi 
dưỡng. 

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
vận động, đăng kí và xây dựng các chuẩn mực 
đạo đức phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ 
của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị. Nhận thức được ý nghĩa to lớn 
của cuộc vận động, ngay từ đầu khi triển khai 
Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy, 
Ban Giám hiêu nhà trường đã tổ chức cho toàn 
thể cán bộ, viên chức tham gia học tập nghiêm 
túc các chuyên đề theo quy định và viết thu 
hoạch. Theo đó, mỗi cán bộ, viên chức phải 
xây dựng các chuẩn mực và tiêu chuẩn phù 
hợp với chuyên môn để thực hiện làm theo tấm 
gương đạo đức của Bác. Đảng ủy đã ban hành 
“Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên 
của nhà trường”, quy chế làm việc ở cơ quan 
như: không uống rượu, bia vào trước và trong 
giờ làm việc, cấm hút thuốc lá trong trường 
học...Từ thực tế trên, cán bộ, viên chức trường 
đã có rất nhiều việc làm thiết thực được đăng 
kí, phấn đấu thực hiện như: xây dựng nhà 
trường xanh sạch đẹp than thiện với môi 
trường; tiết kiệm trong sử dụng tài sản công; 
tiết kiệm chi tiêu gia đình và cá nhân; nỗ lực 
rèn luyện đạo đức, tác phong; có lối sống trong 
sáng, giản dị, chân thật, đoàn kết, yêu thương 
đồng nghiệp, đồng chí, dám hy sinh lợi ích cá 
nhân vì tập thể, vì sự nghiệp chung. Nhiều 

giảng viên đăng ký nội dung làm theo liên 
quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của bản thân như sử dụng phương pháp giảng 
dạy tích cực, hiện đại, nói đi đôi với làm, 
thường xuyên trau dồi kiến thức kỹ năng, 
phương pháp sư phạm, kiến thức thực tiễn. 
Thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực 
hiện một cách nghiêm túc, đặc biệt là đội ngũ 
lãnh đạo chủ chốt của nhà trường, gương mẫu, 
đi đầu trong phong trào tiết kiệm, điện, nước, 
văn phòng phẩm, chi phí hành chính, quản lý, 
sử dụng thời gian làm việc hợp lý, nâng cao 
hiệu quả công việc, thực sự là một tấm gương 
sáng để cán bộ, viên chức noi theo. Mục đích 
nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương 
tâm, nghề nghiệp, phong cách sư phạm; phát 
huy vị thế của nhà trường; xây dựng và phát 
huy hình ảnh cao đẹp của người thầy để đóng 
góp thiết thực cho sự nghiệp đào tạo và bồi 
dưỡng cán bộ trong thời kì công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa..  

Kết quả, sau gần 5 năm triển khai thực 
hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, 
Trường chính trị Lê Duẩn  đã tạo đã tạo được 
bước chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận 
thức và hành động của cán bộ, viên chức nhà 
trường, hiệu quả công tác giảng dạy, đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ được nâng lên; công tác 
nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế được 
quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc; 
100% các khoa, phòng hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị được giao, từng cán bộ, đảng viên, 
đặc biệt là các đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo 
quản lý trong nhà trường đã thực hiện đúng 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, luôn gương 
mẫu phát huy trách nhiệm cá nhân trước tập 
thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị của nhà trường. Với những kết quả 
đạt được từ cuộc vận động nhiều tập thể, cá 
nhân đã được Trường công nhân Chiến sỹ thi 
đua cấp cơ sở và danh hiệu Tập thể Lao động 
xuất sắc và đã được Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân 
tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh tặng Bằng khen, Huân chương lao động. 
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 Tuy nhiên, bên cạnh những thành công 
đạt được trong cuộc vận động còn những vấn 
đề cần phải lưu ý: 

Đó là việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự đi 
vào chiều sâu, nhiều hoạt động còn mang tính 
hình thức, chưa đi sâu vào tâm thức, để tạo nên 
những giá trị chuẩn mực mới trong tư duy, 
hành động của mỗi người. Từ đó gắn với kết 
quả, hiệu quả trong mỗi việc làm của tổ chức 
và cá nhân, nhất là đối với tổ chức đảng và đội 
ngũ cán bộ, viên chức.  

Do tác động của mặt trái của cơ chế thị 
trường nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp, 
chính sách về tiền lương và phụ cấp đối với 
viên chức khối phòng chưa được thực hiện đã 
tác động không nhỏ đến đời sống của cán bộ 
viên chức; cơ sở vật chất và các thiết chế văn 
hóa còn gặp nhiều khó khăn nên cũng làm 
giảm đi các hoạt động của phong trào, từ đó 
ảnh hưởng đến việc học tập theo Chỉ thị, nhất 
là việc rèn luyện theo gương của Bác. 

 Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-
CT/TW kết quả ở một bộ phận còn chưa rõ nét, 
việc triển khai xây dựng chuẩn mực đạo đức 
đến các khoa, phòng còn lúng túng, khó thực 
hiện. Công tác tuyên truyền, biểu dương, khen 
thưởng và nhân rộng các tấm gương điển hình, 
tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh còn hạn chế. 

Để tiếp tục thực hiện cuộc vận động, 
chuyển từ học tập sang làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh nhằm thực hiện tốt 
nhiệm vụ chính trị của nhà trường cần phải 
quán triệt những nội dung sau:  

Một là, tiếp tục công tác tuyên truyền, 
triển khai cuộc vận động một cách toàn diện, 
sáng tạo và có hiệu quả đưa việc học tập và 
làm theo Bác trở thành một việc thường xuyên 
của tổ chức đảng, đoàn thể, trong  nhà trường. 
Xem xét kết quả học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh của các khoa, 
phòng là một tiêu chí để đánh giá, bình xét cho 
cán bộ, đảng viên, viên chức hàng năm. 

Hai là, chú trọng nâng cao nhận thức và 
trách nhiệm của các cấp ủy đặc biệt là người 

đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo nhà trường trong 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của 
cấp ủy Đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong 
cơ quan, đơn vị, trước hết là công tác chính trị, 
tư tưởng; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi 
dưỡng đoàn viên, thanh niên trong việc học tập 
và làm theo tấm gương của Bác. 

Ba là, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh 
chuẩn mực đạo đức, tập trung khắc phục những 
hạn chế trong thực hiện những chuẩn mực đạo 
đức theo cuộc vận động.  Cán bộ, đảng viên, 
tiếp tục đăng ký và tự giác thực hiện chuẩn 
mực đạo đức, đồng thời cần phải có những quy 
định, nội quy cụ thể để cán bộ, đảng viên thực 
hiện chuẩn mực đạo đức đó. Tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm tình hình 
việc triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của bộ 
chính trị, đồng thời gắn chặt với công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI. 

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật 
chất của nhà trường, quan tâm đến đời sống 
của cán bộ viên chức trong trường, đặc biệt là 
những cán bộ viên chức có thu nhập thấp, động 
viên, chia sẻ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, 
tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ 
quan, quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận 
động học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh. 

Việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh ở Trường Chính trị Lê Duẩn đã tạo 
những bước chuyển quan trọng trong nhận 
thức của cán bộ đảng viên, từ đó đã nâng cao 
về chất lượng giảng dạy, công tác nghiên cứu 
khoa học và các hoạt động khác của nhà 
trường. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức 
giỏi về chuyên môn, sáng tạo về phương pháp 
và trong sáng về đạo đức.  Đáp ứng được yêu 
cầu và nhiệm vụ của trường trong thời gian tới, 
đảm bảo tốt việc thực hiện những nhiệm vụ 
chính trị được giao, tự hào và xứng đáng với 
truyền thống Trường Chính trị Lê Duẩn 70 
năm trưởng thành và phát triển./. 


